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Gradivo za 2. točko dnevnega reda 
 

 

 

 

Predlagatelj:  Župan 
 

 

Zadeva: Pregled in sprejem zapisnika 3. dopisne seje OS 
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Predlog sklepa: 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog zapisnika 3. dopisne seje z dne 4. 11. 2019, v 

predlagani vsebini.«  

 

 

 

 

 



PREDLOG 

december 2019 
 

OBČINA DESTRNIK 
OBČINSKI SVET 
Janežovski Vrh 42 
2253 Destrnik 
 
 
Številka: 900-10/2019-3D 
Datum: 4. 11. 2019 
 

ZAPISNIK 

 

 

3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je potekala od ponedeljska, 28. 10. 2019, 
od 10.00 ure do torka, 29. 10. 2019 do 10.00 ure, glasovanje je potekalo v elektronski obliki. 
 
Dopisno sejo je na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Destrnik  (Uradni vestnik 
Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/14) sklical Franc Pukšič, župan Občine 
Destrnik. 
 
Vabilo in gradivo za točko dnevnega reda je bilo vsem svetnikom in svetnicam dostopno z javno objavo 
na uradni spletni strani Občine Destrnik, na naslovu www.destrnik.si , in sicer od 28. 10. 2019 dalje in 
s posredovanim obvestilom informacijskega sistema.  
 
 
Na dopisni seji je sodelovalo 10 svetnikov Občinskega sveta Občine Destrnik.  
 
Za dnevni red 3. dopisne seje je župan določil tri točke dnevnega reda, in sicer: 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo; 
2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Občine Destrnik – skrajšan postopek; 
3. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve. 

 
Členi občinskega sveta so svojo odločitev (svoj glas) do predlogov sklepov lahko sporočili najkasneje do 
torka, 29. 10. 2019 do 10.00 ure, na elektronski naslov: vesna.marinic@destrnik.si . 
 

K točki 1: 

 
Svetnikom je bil posredovan v sprejem predlog sklepa o spremembi Sklepa o sprejemu elaborata za 
oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo in sicer 
s predlagano spremembo veljavnega sklepa v delu, ki se nanaša na njegovo uveljavitev, tako da ni več 
zapisanega odložilnega pogoja, da sklep začne veljati, ko ga sprejmejo vse občine v skupnem sistemu 
vodooskrbe, temveč se sklep prične uporabljati s 1. 11. 2019.  
Do roka je za predlagani sklep glasovalo 10 svetnikov in je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št. 1 



PREDLOG 

december 2019 
 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o sprejemu elaborata za 
oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v 
predloženem besedilu.« 
Sklep sprejet: 8 za, 2 proti 

 
K točki 2: 

 
Svetnikom je bil posredovan v sprejem predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Destrnik po skrajšanem postopku, ki predlaga spremembo zahtevane 
stopnje izobrazbe za direktorja občinske uprave. Do roka je za predlagana sklepa glasovalo 10 svetnikov 
in bila sta sprejeta naslednja sklepa: 
Sklep št. 2 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Destrnik po skrajšanem postopku.« 
Sklep sprejet: 7 za 3 proti 

 

Sklep št. 3 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Destrnik, v predloženem besedilu.« 
Sklep sprejet: 7 za 3 proti 

 
K točki 3: 

 

Svetnikom je bil posredovan v sprejem predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za določanje 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu EUP ZN1 za zemljiški parceli št. 12/2 in 12/3, 
obe k.o. Ločki Vrh – 349, v Občini Destrnik. Do roka je za predlagani sklep glasovalo 10 svetnikov in bil 
je sprejet naslednji sklep:  
Sklep št. 4 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve v predloženem 
besedilu.« 
Sklep sprejet: 10 za 0 proti 

 
 
Zapisala: Vesna Marinič                                                                                       

župan Občine Destrnik 
Franc PUKŠIČ 


